
CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI GIỚI TRẺ GIÁO TỈNH HÀ NỘI LẦN THỨ XIII 

TẠI TGP. HÀ NỘI 

 

I. Địa điểm tổ chức: Trung Tâm Hành Hương Các Thánh Tử Đạo Việt Nam- giáo xứ Sở Kiện (thị 

trấn Kiện Khê, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam) 

II. Thời gian tổ chức: Từ ngày 17-18/11/2015 

III. Chủ đề đại hội: “Anh em là muối và ánh sáng trần gian” (Mt5,13-14) 

IV. Nội dung:  

1. Ngày thứ nhất: 17/11/2015: 

a. Buổi sáng: 

- 7h - 8h: Đón tiếp các bạn trẻ trong Tổng giáo phận Hà Nội 

b. Buổi chiều:  

- 13h - 14h30: Đón tiếp phái đoàn các giáo phận 

- 14h30 - 15h00: Tập trung khởi động – Nhóm linh hoạt viên 

- 15h - 15h30: Cung nghinh Thánh Giá Đại Hội ra lễ đài 

(Đoàn rước gồm có: Đức tổng Giám mục Leopoldo Girelli, Đức Hồng Y, Quý Đức cha, quý cha, 

đại diện giới trẻ 10 giáo phận (mỗi giáo phận 10 bạn trẻ). 

- 15h30 - 16h00: Giới thiệu các giáo phận tham dự (mỗi giáo phận khoảng 50 bạn trẻ cầm bảng 

biểu của giáo phận mình diễu hành qua lễ đài đại hội) 

- 16h - 17h30: Thuyết trình đề tài I: Người trẻ sống và làm chứng cho đức tin trong bối cảnh tục 

hóa và đa phương diện hôm nay. (Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Đệ, Giám mục giáo phận Thái Bình) 

- 17h30 - 18h30: Nghỉ ngơi và ăn tối. 

c. Buổi tối: 

- 18h30 - 19h00: tập trung khởi động (nhóm linh hoạt viên) 

- 19h00 - 21h30: Văn Nghệ - Diễn Nguyện 

- 21h30 - 22h30: Cung nghinh và chầu Thánh Thể 

- 22h30 - 23h30: Giao lưu tự do 

- 23h30: Nghỉ đêm. 

2. Ngày thứ hai: 18/11/2015 

- 5h: Hiệu thức dậy – Dâng ngày mới lên Chúa 

- 6h - 6h30: Ăn sáng 

- 6h30 - 7h00: Tập trung - khởi động (Linh hoạt viên - giới trẻ giáo phận Vinh đảm nhận) 

- 7h - 8h30: Thuyết trình II: Giáo huấn của Đức Thánh Cha Phanxicô về Đại Hội Thế Giới về gia 

đình tại Hoa Kì - bài học cho giới trẻ (Đức cha Giuse Nguyễn Chí Linh, Giám mục Giáo phận 

Thanh Hóa) 

- 8h30 - 9h00: Tập hát lễ 

- 9h00 - 11h00: Rước đoàn đồng tế - thánh lễ 

- Nghi thức trao Thánh Giá Đại Hội cho Giáo phận Vinh 

- Sau khi kết thúc nghi thức trao Thánh Giá Đại Hội, quý Đức cha, quý cha và Thánh Giá vẫn 

trên lễ đài, có các bạn trẻ nơi trao và nhận cầm dây vải và dựng Thánh Giá. Các bạn trẻ trong 

giáo phận Hà Nội trình bày tiết mục bế mạc. 


